
 
 

PROPOSTES DEL TERCER SECTOR SOCIAL ILLES BALEARS 

 
Tercer Sector Social Illes Balears (TSSIB) és una associació que aglutina les xarxes i 
federacions d’acció social de les Illes Balears, en conjunt prop d’un centenar d’entitats 
d’iniciativa privada i sense afany de lucre, que tenen per objecte la promoció de 
col·lectius de persones amb risc d’exclusió social o amb necessitats específiques. Així 
poden ser associacions, federacions, cooperatives d’iniciativa social, centres 
especials d’ocupació d’imprescindibilitat social, congregacions religioses, empreses 
d’inserció i fundacions.  
 
Els programes i les actuacions d’aquestes entitats van dirigides a persones que estan 
en situació de vulnerabilitat dels següents col·lectius: persones majors, persones amb 
discapacitat, infància i família, joves, dones, immigrants, refugiats i asilats, persones 
amb malalties mentals, malalts crònics, persones amb conductes addictives, reclusos 
i ex-reclusos, persones amb dificultats d’inserció sociolaboral, persones sense sostre 
i d’altres; així com la població en general per tal de sensibilitzar i potenciar valors 
solidaris i crear espais d’inclusió social.   
 
Davant el proper cicle electoral local, insular i autonòmic de maig de 2023, des de 
TSSIB s’han elaborat les següents propostes, en un context de crisi energètica i 
inflacionista provocada per la guerra a Ucraïna.  
 
 
BLOC 1.- INTERLOCUCIÓ I REPRESENTATIVITAT DEL TERCER SECTOR 

SOCIAL 

 

1.1.- Reconeixement de la representativitat del Tercer Sector Social, amb un 
tractament anàleg al dels agents socials: 

● Entrada del TSSIB en el Consell Econòmic i Social, per donar compliment a la 
llei 3/2018, del tercer sector d’acció social. 

● Creació de meses de seguiment estables amb algunes conselleries del Govern 
de les Illes Balears per tractar temes transversals: Treball, Afers Socials, Salut 
i Educació. Els espais de trobada han de tenir més caràcter participatiu per al 
disseny i coordinació de polítiques que purament informatiu. 

 
1.2.- Defensa del desenvolupament de pactes sectorials sobre acció social que blindin 
les polítiques públiques, aportin mirades àmplies i projectin escenaris de futur a assolir, 
establint línies estratègiques a mig i llarg termini. 
 
1.3.- Participació del Tercer Sector Social en l’elaboració de projectes destinats als 
fons europeus de recuperació, facilitant amb suport tècnic l’accés a convocatòries. 
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BLOC 2.- DEFENSA D’UNS DRETS SOCIALS QUE PERMETIN COBRIR LES 

NECESSITATS REALS AMB ESTRATÈGIES TRANSVERSALS 

 

2.1.- Defensa del model d’acció concertada en matèria de serveis socials: 
 

● Canviar a concertació social serveis que actualment es presten a través de 
subvencions i contractes. 

● Incrementar els serveis i nombre de places concertades amb entitats socials, 
millorant els recursos humans i materials i complint amb les ràtios d’atenció. 

 
2.2.- Garantia d’ingressos, d’accés als drets fonamentals i de cobertura de necessitats 
bàsiques: 
 

● Estudiar els salaris de referència local en funció dels diferents tipus de despesa 
per establir llindars d’ajudes. 

● Promoure la gestió eficient i coordinada de tots els ajuts, rendes i altres 
prestacions econòmiques de les administracions, garantint que arribin a les 
totes les persones potencialment beneficiàries, assegurant la compatibilitat i 
complementarietat de l’ingrés mínim vital amb la renda social garantida, de 
manera que les quanties permetin a les persones perceptores superar el llindar 
de pobresa i garantir la cobertura efectiva de les seves necessitats bàsiques. 

● Simplificació i agilització administrativa, evitant demores en les certificacions, i 
manteniment de l’atenció presencial per fer front a l'escletxa digital. 

● Garantir les ajudes econòmiques, prestacions o beques per cobrir les 
necessitats bàsiques: aliments i productes d’higiene, així com dels 
subministraments bàsics de les llars en situació de vulnerabilitat. 

● Assegurar a les persones en situació de vulnerabilitat l’accessibilitat de la 
informació sobre recursos i serveis amb els mitjans tècnics i de difusió 
necessaris. 

● Garantir que les persones migrants en situació irregular tenguin accés a 
l’atenció sanitària, treballar per que puguin rebre prestacions i ajuts i per 
agilitzar la tramitació dels expedients de regularització. 

● Redissenyar la política de mobilitat, millorant el transport públic i mantenint el 
seu abaratiment. 

 
2.3.- Pla estratègic contra la bretxa digital i educativa: 
 

● En el procés de transició cap a la digitalització de les administracions, mantenir 
l’atenció presencial. 

● Garantir l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i fer una 
aposta decidida per una educació inclusiva. 

● Impedir que la bretxa digital sigui un factor de desigualtat en l’àmbit escolar i 
formatiu, desenvolupant un pla d’ajuts per promoure la connectivitat a les llars 
de famílies en situació de vulnerabilitat. 

● Promoure les xarxes obertes d’accés a internet, de connexió lliure. 
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2.4.- Garantir l’accés a l’habitatge: 

 

● Revisar les polítiques de lloguer i habitatge des d’una perspectiva social de 
l’habitatge, garantint l’exercici efectiu del dret per a totes les persones: 
augmentar i fomentar el parc immobiliari públic destinat al lloguer social, 
l’habitatge de protecció oficial, les cooperatives d’habitatge... 

● Promoció de la rehabilitació d’edificis amb prioritats socials i criteris de 
bioconstrucció. 

● Donar alternativa habitacional per a les persones sense sostre que no vulguin 
estar en situació de carrer. 

 

 

BLOC 3.- ACCÉS A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA, FINANÇAMENT I FISCALITAT 

JUSTA 

 

3.1.- Promoure els contractes reservats, diferenciats per a centres especials 
d’ocupació d’iniciativa social i empreses d’inserció, millorant el seu disseny 
especialment en la valoració dels aspectes no econòmics per aconseguir una millor 
relació qualitat-preu, i reactivació de les comissions de seguiment sobre clàusules 
socials, amb la participació del Tercer Sector Social. 
 
3.2.- Regulació autonòmica de les empreses d’inserció d’imprescindibilitat social, 
garantint el compliment dels itineraris d’inserció sociolaboral i de les mesures de 
formació, intervenció i acompanyament, a fi d’evitar l’intrusisme d’empreses mercantils 
en l’accés a subvencions i contractes reservats per a empreses d’inserció. 
 
3.3.- Implementació i generalització de la compra pública responsable: a més dels 
contractes reservats, criteris d’adjudicació i condicions d’execució socials i ambientals, 
i potenciar els productes locals de proximitat. 
 
3.4.-  Garantir la sostenibilitat de les entitats del Tercer Sector Social per evitar que 
tenguin problemes econòmics per motius aliens a la seva gestió: manteniment i 
ampliació dels programes, contractes, subvencions i concerts, foment de programes 
finançats amb fons públics que promoguin la sostenibilitat econòmica de les entitats, i 
puntualitat en els pagaments dels serveis prestats i pagament anticipat de les 
subvencions. 
 
3.5.- Manteniment del pla d’inversions previst en la llei 3/2018 del Tercer sector d’acció 
social per a projectes en els àmbits de la discapacitat i de la salut mental, i 
desenvolupar un pla d’inversions per a projectes en l’àmbit de l’exclusió social. 
 
3.6.- Revisió de la fiscalitat en favor de les empreses socials amb un retorn social i 
ambiental positiu, per exemple, en forma d’excepcions d’IBI o de l’IVA de determinats 
productes o serveis. 
 
3.7.- Promoure les aportacions a entitats del Tercer Sector Social, especialment amb 
l'aprovació de deduccions fiscals al tram autonòmic de l’impost de la renda de les 
persones físiques. 
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BLOC 4.- PROMOCIÓ DEL SECTOR POTENCIANT LA SEVA 

PROFESSIONALITZACIÓ, MILLORANT LA SEVA GESTIÓ I FOMENTANT EL 

VOLUNTARIAT I AL PARTICIPACIÓ 

 
4.1.- Potenciació de les empreses i organitzacions de l’economia social i solidària: 
ajuts, posada a la seva disposició d’eines i mitjans d’assessorament, suport a la seva 
viabilitat i als seus canals de comercialització i mesures per afavorir la intercooperació. 
Assessorar i donar suport a processos de reconversió. 
 
4.2.- Programes de requalificació professional i de sostenibilitat de centres especials 
d’ocupació d’iniciativa social i empreses d’inserció, amb programes de finançament 
específics i suport a la diversificació de les seves activitats. 
 
4.3.- Fomentar la formació i el reciclatge dels professionals del Tercer Sector Social, 
incloent-hi els equips directius, per fer front als reptes emergents, la recerca de 
l’excel·lència i el seu relleu. 
 
4.4.- Ampliar, consolidar i donar estabilitat a la participació de les entitats socials en 
els programes de formació i inserció de col·lectius en situació de vulnerabilitat:  

● Prioritzar els sectors amb més projecció de futur: reutilització, energies 
renovables, sector agroalimentari, serveis sociosanitaris... 

● Adaptar els requisits i continguts formatius dels certificats de professionalitat a 
les necessitats dels col·lectius (majoritàriament de nivell 1) i a les necessitats 
del mercat laboral amb la col·laboració de les entitats especialitzades del 
sector. 

 
4.5.- Reforçar la participació de les entitats socials en la reactivació i reorientació del 
mercat laboral: 

● Reforçar les polítiques actives d’ocupació per a col·lectius en situació de 
vulnerabilitat: programes de formació dual, tallers d’ocupació... 

● Reserva de places en la creació d’ocupació pública per a persones en situació 
o risc d’exclusió social i incentivació de la contractació laboral de persones en 
situació de vulnerabilitat. 

● Donar continuïtat i estabilitat a l’acreditació de l’experiència professional com a 
millora curricular. 

 
4.6.- Potenciar la participació de les entitats socials en el desenvolupament de nous 
filons d’ocupació que contribueixin a la diversificació econòmica i l’economia local: 
sector agroalimentari, reutilització, sostenibilitat i transició energètica, cura del territori, 
indústria local, serveis personals de proximitat i sociosanitaris... 

● Promoure mesures de promoció econòmica: I+D+I, assessorament, formació, 
ajudes, suport a la comercialització, incubadores d’empreses emergents. 

● Prioritzar els col·lectius en situació de vulnerabilitat en la canalització de capital 
humà cap a aquests sectors. 

● Promoure aliances entre empreses mercantils i entitats del Tercer Sector Social 
amb la supervisió i suport de les administracions. 

 

 

Illes Balears, gener de 2023 


